
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 28-án, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

 Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László, 

 Pocsaji Ildikó, Mucsi András,  Rácz Attila, Szalai László 

 képviselők 

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Bimbó Mária mb. aljegyző, osztályvezető 

 Dr. Csarnai Judit Járási Hivatal vezetője 

 Kis Eszter KLIK Békési Tankerület igazgatója 

 Bereczki Lászlóné Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója 

 Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója 

 Erdősné Sági Mária Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója 

 Sápiné Turcsányi Ildikó Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum ig. 

 Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgató főorvosa 

 Kádasné Öreg Julianna BVSZSZK igazgatója 

 Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezető igazgatója 

 Bárdiné Békési Mária Békési Német Nemzetiségi Önkorm. elnöke 

 Szojka Petronella Békési Román Nemzetiségi Önkorm. képviselője 

 Ilyés Péter Békési Kommunális és Szolgáltat Kft. igazgatója 

 Fábri Andrásné Munkáspárt Helyi Szervezetének vezetője  

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Uhrin Anna jogász 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó 

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

 Sápi András oktatási referens  

  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt:   Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait. Külön 

köszönti Dr. Csarnai Juditot, a Járási Hivatal vezetőjét, és Kis Esztert, a KLIK Békési 

Tankerületének igazgatóját, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 

határozatképes, mivel a képviselők többsége, 8 képviselő jelen van (Barkász Sándor és 

Pocsaji Ildikó képviselők az ülés folyamán később érkeztek).  

 

Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a 

kiegészítéssel, hogy az alábbi egyéb előterjesztést is vegyék fel új napirendi pontként:  

 

IV/18. sorszámmal: Településrendezési eszközök módosítása 
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Javasolja a mai ülés napirendjéről levenni a IV/11. sorszámú, Békés Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítésére érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata tárgyú előterjesztést, mert 

a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály szabályossági tanúsítványa nem érkezett meg. Tegnap 

még azt ígérték, hogy mára itt lesz. Ebben a témában valószínűleg rendkívüli testületi ülést 

fognak tartani, mert rendkívül sürgős ennek a közbeszerzésnek az eredmény kihirdetése, hogy 

elkezdődhessen a kivitelezés.  

 

Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják 

azzal a módosítással, hogy az új napirendi pontként felveendő IV/18. sorszámú egyéb 

előterjesztés a nyilvános ülés végén tárgyalják meg, majd ezt követően a III/6. sorszámú, 

intézményvezetői pályázat elbírálása (Püski Sándor Könyvtár) zárt ülésen tárgyalják meg.  

 

A képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a IV/12. sorszámú, „Szent Lázár Alapítvány 

kérelme a Békés, Petőfi u. 33. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésének 

módosítása tárgyában” tárgyú, és a IV/13. sorszámú, „Szilágyi Zsolt és Varga Jánosné 

garázsbérleti ügye” tárgyú egyéb előterjesztéseket nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja meg a 

képviselő-testület. Mindkét előterjesztést zárt ülésen javasolja megtárgyalni. Kéri, hogy erről 

szavazzanak.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. február 28-i 

ülésén a IV/12. sorszámú, „Szent Lázár Alapítvány kérelme 

a Békés, Petőfi u. 33. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti 

szerződésének módosítása tárgyában” tárgyú, és a IV/13. 

sorszámú, „Szilágyi Zsolt és Varga Jánosné garázsbérleti 

ügye” tárgyú egyéb előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja 

meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előzőek szerint előterjesztett napirendi 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. február 28-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb eseményekről, 

értekezletekről 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  
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I/1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok

 végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

I/2. Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 Előterjesztő:  Tárnok Lászlóné jegyző   

III. Előterjesztések 

1. Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

2. Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi 

módosítása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

3. Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet munkájáról    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

     Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos EEI és Rendelőintézet  

4. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

intézményvezetői pályázatának kiírása    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester   

5. Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi működéséről    

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

     Bárdiné Békési Mária Békési Német Nemzetiségi Önk. elnöke 

     Simon Éva Román Békési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

     Feledi János Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

     Balog Krisztián Békési Roma Nemzetiségi Önk. elnöke 

IV. Egyéb előterjesztések      

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

2. Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

3. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) rendelet módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

4. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

5. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

6. Dr. Józsa Csaba feladat-ellátási szerződés módosítás iránt benyújtott kérelmének 

elbírálása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        
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7. KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B energetikai fejlesztési célú 

pályázatok határozatainak módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

8. Városüzemeltetési és inkubátorház üzemeltetési szerződések   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

9. Békés-Ferment Kft. jogutód nélküli megszűnésének és végelszámolásának 

kezdeményezése   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

10. Árvízvédelmi körtöltés tulajdonjogának megszerzése   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

11. Településrendezési eszközök módosítása   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

12. Intézményvezetői pályázat elbírálása (Békés Városi Püski Sándor Könyvtár) 

Zárt ülésen   

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

13. Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 33. sz. alatti ingatlanra 

vonatkozó bérleti szerződésének módosítása tárgyában  

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

14. Szilágyi Zsolt és Varga Jánosné garázsbérleti ügye 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

15. Lakáscélú kamatmentes kölcsön elosztása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

16. Lejárt lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

17. Soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek elbírálása 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

18. Szekeres János Tarhos, Békési u. 7. C. fsz. 7. szám alatti lakos kérelme 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester      

V. Bejelentések, interpellációk 

Egyidejűleg a IV/11. sorszámú, „Békés város szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére 

érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata” tárgyú egyéb előterjesztést leveszi a mai ülése 

napirendjéről.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ma 

délelőtt folyamán a Békés Megyei Kormányhivatalban aláírásra került az adósságátvállalással 

kapcsolatos szerződés. A jelenlegi adósságállományunk 70%-át vállalja át az állam, melyet 

már tudtak korábban is. Azt is tudni kell azonban, hogy 2,4 milliárd Ft értékű az átvállalás, 

ezzel szemben 2,1 milliárd Ft-ot fognak tőlünk elvonni. A kötvényünk óvadéki betétben van, 

ez 2.150 Mrd Ft, így a kettő közötti különbözet kb. 300 millió Ft, és ennyi az az összeg, amit 

adósságként az állam átvállal Békéstől. Ez is jó természetesen, de megjegyzi, hogy ennél az 

esetnél is az az elv érvényesül, hogy mindig a becsületes és a tiszta játékos jár rosszul. Akik 

hazárdíroztak az állam pénzével és elköltötték, hiszen 12 – 13 milliárd konszolidációban is 

részesültek települések. Bár biztos, hogy meg volt rá az okuk, hogy miért tették. Itt Békésen 

akkor úgy gondolták testületileg, hogy nem hazárdíroznak a pénzzel, próbálják kihasználni a 

lehetőségeket. Így is el tudják mondani, hogy a kötvények és a hitelek segítségével jelentős 

beruházások valósultak, illetve valósulhatnak meg a jövőben is, amely közel 4 milliárd értékű. 

Mindenesetre köszönik, hogy ez a lehetőség adódott, mert ezt sem a városnak kell 

visszafizetni, és segíteni fog a költségvetés összeállításánál, bár 2017 végéig még kell egy 

részével számolni, mert egyharmad része itt marad a kötvénynek, és annak is ki kell termelni 

az ellenértékét.     

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy február 15-én a Békés 

Megyei Önkormányzat közgyűlése elfogadta a Területfejlesztési Koncepció és Program II. 

kötetét, ami javaslatokat tartalmaz, és társadalmi vitára bocsátották. Javasolja a képviselő-

társainak ennek az anyagnak a megtekintését a bekesmegye.hu és bekesmegye.com 

honlapokon. A megyei önkormányzatoknak az európai uniós támogatások elosztásában nagy 

szerepük lesz 2014 után. Békés Városnak is ki kell használnia a pályázati lehetőségeket, és 

most meg kell fogalmazni azokat az elképzeléseket, amelyekkel a várost szeretnék fejleszteni 

2014 után.    

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy február 3-án 75 éves 

korában elhunyt Novák István építészmérnök, aki utóbb Orosháza főépítésze volt. 1961-től a 

Csongrád Megyei Tervező Vállalatnál dolgozott, és az ő keze nyomát őrzi Békés 1964-1969-

ig tartó főtéri rehabilitációja. Több megyei településen is dolgozott, így Mezőberényben, 

Gyulán, Orosházán, Szarvason. Mivel nagyon régen volt, nyilván keveset tudnak róla.  

 

A két ülés közti tájékoztatóval kapcsolatban megjegyzi, többször olvasnak arról, hogy mikor 

és ki vett részt az eseményeken, de nagyon kevés információt tartalmaz magáról az 

eseményről. Kéri, hogy a jövőben részletesebb tájékoztatást adjanak egy-egy eseményről, 

illetve minden képviselőt említsenek meg, aki jelen volt.      

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a főépítész úrról való megemlékezést. Valóban 

maradandót alkotott a főtér rendezésében, hiszen napjainkra teljesedik ki a zöldfelület 

látványosabbá.  

 

Mivel további kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

tájékoztató elfogadását a szóbeli kiegészítéssel együtt.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő elhagyta az 

üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:             

          

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a két ülése között történt 

eseményekről, értekezletekről szóló polgármesteri 

tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásul 

veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató az előző testületi ülésen elfogadott határozatok 

    végrehajtásáról 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az előző testületi 

üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 

tájékoztató elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a fontosabb jogszabályi 

változásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

elfogadása  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében két pontosítást javasol. Az egyik, hogy 

a rendelet-tervezetben a sorszámok a 23.§-tól pontatlanul kerültek megjelölésre, így ennek 

pontosítása szükséges 27.§-tól 35.§-ig.  

 

A másik, hogy az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatot visszavonja, és kéri a 

képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság  

megtárgyalta az előterjesztést, és 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a 

költségvetést. 

 

Mint képviselőnek az a véleménye, hogy az igen nehéz pénzügyi helyzet ellenére Békés 

Város továbbra is fejlődik és fejleszt, minden pályázati lehetőséget kihasznál, és mint a 

tájékoztatóban is láthatták, sikeresen pályáznak, jelentős pénzek kerülnek Békés Városába. 

Néhány dolgot emel ki ezek közül: szennyvíztelep korszerűsítése (KEOP), Ótemető utcai 

óvoda építése (DAOP), határon átnyúló informatikai fejlesztés (HURO), ivóvízjavító 

programhoz csatlakozás, turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, belvízrendezés, 

óvodafejlesztés, csónakház felújítása. Láthatják tehát, annak ellenére, hogy a városnak 2013-

ban nagyon nehéz költségvetési pozíciók mellett kell gazdálkodnia, továbbra is fejlődik és 

épül-szépül.    

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és egy tartózkodással elfogadásra javasolta.  

 

A maga részéről annyit fűz hozzá, hogy kiindulásképpen 260 millió Ft-tal kevesebb állt 

rendelkezésre. Az első számokhoz képest, amely kb. 490 millió Ft-os hiány volt, ezt 234 

millióig sikerült lefaragni, azonban ez is már olyan nagymértékű elvonás az egyes 

területekről, hogy ebből már nagyon nehéz további elvonásokat eszközölni. Ezt a város 

önerőből nem tudja megoldani, valamilyen központi támogatást kell kérni. Békésnek még 

ilyen mérvű hiánya soha nem volt a költségvetés tervezésénél. Ez az új támogatási forma és 

átalakítás bevezetése miatt következett be, ehhez mindenképpen valamilyen segítség kell a 

városnak.   

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság is  megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.  

 

Személy szerint gratulál azoknak, akik ezt a költségvetés elkészítették, ugyanis ilyen brutális 

elvonást mióta itt van, az elmúlt 15 évben nem tapasztalt. Korábban 50-60 milliós elvonások 

esetén már komoly sírások volt, most pedig ennek nyolc-tízszeresét kellett volna valahogy 

nullára kihozni, ami természetesen lehetetlenség volt. Úgy gondolja, hogy ehhez a jelenlegi 

nagy elvonáshoz képest egy nagyon jó költségvetést terjesztettek a képviselő-testület elé. Úgy 

látja, hogy ezzel a költségvetéssel valahogy túlélhető lesz ez az év. A város működni fog, és 

bízik benne, hogy ez így is lesz december 31-ig.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A maga részéről nem látja annyira optimistán a város 

költségvetését. Nem azért nem lehet összehasonlítani a tavalyival, mert feladatok, 
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intézmények kerültek el a várostól, hanem azért, mert tavaly 21 millió Ft működési többlettel 

számolt a költségvetés, míg most 233 millió Ft működési hiánnyal. Ez a hiány a 

költségvetésben papíron van eltüntetve, mert be van írva, hogy támogatás értékű pénzeszközt 

vesznek át, és semmi garancia nincs arra, hogy kapnak-e valamit. Ha az országgyűlési 

képviselők ki tudnak lobbizni valamennyit, nagyon jó lesz, de ezt meg nem valósuló, fiktív 

bevételnek tartja a költségvetésben. Tegnap bizottsági ülésen elhangzott, hogy sor kerül a 

jövőben különböző takarékossági intézkedésekre. Ha van ilyen szándék, akkor ezeket a 

döntéseket mihamarabb meg kell hozni, mert ha később történik a döntés meghozatala, ahhoz, 

hogy azonos hatást érjenek el, már szigorúbb döntéseket kell hozni a jövőben. Az egésszel az 

a problémája, hogy az államháztartási törvényben az szerepel, hogy a tervezett bevételek 

közgazdaságilag megalapozottan kerüljenek elfogadásra, és itt semmilyen közgazdasági 

megalapozottságról nincs szó. A Kormány belekényszerítette a város vezetését egy olyan 

helyzetbe, amiből nem lehet máshogy egyensúlyba hozni a város költségvetését. Átnézte a 

részletes költségvetést, és le lehetne mondani pár dologról, de mindössze pár milliós 

megtakarítást lehetne elérni, és ez nem oldaná meg a problémát, mert 260 milliós hiányról van 

szó. Az is problémát fog okozni, hogy az intézmények lecsökkentett költségvetését is csak 

80%-ban lehet felhasználni. A civil- és sportszervezetek támogatása is tovább fog csökkenni 

20%-kal, és ez nem csak a civil- és sportszervezetek működését fogja megnehezíteni, hanem a 

város életét is befolyásolja, mert a várostól kapott támogatást többszörösen adták vissza a 

városnak, mert egy csomó munkát elvégeztek, és nagyon hasznos dolgokat csináltak. Ilyen 

rossz költségvetése Békésnek még sosem volt, mint most. El kell ismerni, hogy a 

fejlesztésekkel jól állnak, csak nehogy éppen emiatt csak akkor kaphatnak támogatást, ha 

lemondanak fejlesztésekről. Bízik benne, hogy ez nem fog előfordulni, de sajnos bármi 

megtörténhet.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Ő sem látja annyira optimistán a helyzetet. Valóban 233 millió Ft 

hiánnyal nem látják biztosítottnak az önkormányzat működését. Van egy biankó felirat a 

költségvetési sorok között, ami utal arra, hogy esetleg az országosan elkülönített 45 milliárdos 

keretből Békésre is jutni fog összeg, de erre valóban semmilyen garancia nincs. Így a helyi 

FIDESZ Csoport Máté evangéliumi idézetével: „Legyen a Te igened igen, a Te nemed pedig 

nem, ami minden ezen túl van, az a gonosztól van”, akkor tartózkodnak.  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A képviselők előbbi felvetéseire 

reagálva, miszerint a hiánnyal kapcsolatban minél előbb történjenek intézkedések, elmondja, 

hogy folynak ez ügyben munkálatok, és a költségvetésben is erre utal a 40%-os felhasználási 

kötöttség, hogy tudják tartani a költségvetést, bárhogyan is alakul az állami, vagy bármilyen 

más támogatás.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Amikor elkezdték a költségvetés készítését, illetve 

folyamatában szembesültek azzal, hogy a feladatalapú támogatás, ami alapvetően 

megváltoztatta az önkormányzati támogatás szisztémáját az előzőekhez képest, ez nettó 

értékben mintegy 300 millió Ft-tal jelent kevesebb bevételt, mint az előző évben. Ebből 

kellett, és sikerült mintegy 70 milliót lefaragni, így keletkezett a 233 millió Ft-os hiány. 

Bíznak benne, hogy ez a következő időkben csökkenni fog, hiszen a költségvetésben szereplő 

több mint 40 milliárd Ft tartalék elsősorban arra szolgál, hogy az új rendszer bevezetésével 

járó hibákat kiküszöböljék, pl. gyermekétekeztetés, egyéb kötelező feladatok. A legnagyobb 

gond az a feladatalapú támogatással, hogy egyértelműen azok az önkormányzatok tudnak 

olyan költségvetést készíteni, amely a működés fedezetét megnyugtatóan biztosítja, amelyek 

nagyobb iparűzési adóval rendelkeznek. Ezt javasolta több helyen, több fórumon, és mások is, 

akik ilyen helyzetben vannak, mint Békés, hogy viszonylag kicsi a helyi iparűzési adó, és ez 
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adódik a helyi társadalmi, gazdasági környezetből, földrajzi elhelyezkedésből, stb. 

Gyakorlatilag ezeknek a térségeknek a leszakadása tovább folytatódhat. Békés Megyében van 

néhány település, amely büszkélkedhet olyan iparűzési adóval, hogy elbírja ezeket a 

változtatásokat. Békés, és a hozzá hasonló szerkezetű, viszonylag sok intézménnyel, 

iskolákkal, sportcsarnokkal, uszodával, sportpályával rendelkező, jelentős kulturális 

tevékenységet folytató település, mint regionális központ nagyon jól mutat, de az iparűzési 

adójuk bevételi része nem csatlakozik hozzá. Ezt mutatja az is, hogy a 70%-os 

adósságkonszolidációban azok a települések részesültek, ahol a legkevesebb a helyi iparűzési 

adóbevétel. Ennek örülhetnek ugyan, de éppen a szegénységükből adódik. Ha országos 

szinten kiegyenlítésre kerülne az iparűzési adóbevétel, ezzel lehetne segíteni ezeken a 

településeken. Békés az egész járásnak biztosít élhető közeget, és ez korrigálásra szorul, és 

bízik benne, hogy valamilyen kiegészítést fognak kapni. Ha ez nem történik meg, az 

elvándorlás még nagyobb lesz, nem is nagyon számíthatnak arra, hogy sor kerülne 

gazdaságélénkítésre.  

 

A költségvetést igyekeztek úgy összeállítani, hogy amellett, hogy a hiányt igyekeztek 

lefaragni, bízik benne, hogy támogatást fognak kapni, mert jogosnak tartja. Természetesen 

takarékosan kell gazdálkodniuk.  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Szeretné megerősíteni a Polgármester Úr által elmondottakat. A 

fellépő hiányt mindenki megpróbálja valahogyan kezelni. Békés azt az utat választotta, hogy a 

központi költségvetésből igyekszik hozzájutni a fennálló hiányzó forráshoz. Békéscsaba 

másik utat választott, saját telkek, ingatlanok eladását tervezte be, ott is nagy a hiány. Békés 

azért nem ezt választotta, hogy ne kótyavetyéljék el a vagyont.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet az előzőekben elmondott technikai pontosítással.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mészáros Sándor képviselő visszatért az 

ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

rendeletet  alkotja:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (………...) rendelete: 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 

rendeletének IV. negyedévi módosítása  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a kiegészítés szerint.  
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság is  megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2013. (………...) rendelete: 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2012. (II. 29.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

módosításáról  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Beszámoló a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézet munkájáról  

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: A beszámoló részletesen érintette az 

intézmény átfogó munkáját. Kiemeli, hogy a szép teljesítmény mutatói mögött a város és a 

kistérség háziorvosaival történő együttműködés, illetve minden szakorvos és szakdolgozó, 

becsületes, összehangolt és lelkiismeretes munkája van. Jó lenne, ha ezt a szakmai munkát 

jobban megbecsülnék és elismernék mind a város, mind a betegek részéről, mert a jövő még 

mindig nagyon sok bizonytalanságot tartogat. Gondol itt arra, hogy a tárgyi eszközök, és az 

épületek amortizációjának nem látják az anyagi fedezetét. Humán erőforrás vonatkozásában 

pedig a nyugdíjazás, illetve a nyugdíj mellett munkavégzés szigorítása, gyakorlatilag 

ellehetetlenítése érzékenyen érinti a rendelőintézetet. A finanszírozás ez évi változásai is erre 

az évre a degressziót tovább fokozták. Köszönik a képviselő-testületnek az előző ülésen 

született döntését, miszerint maradhatnak önkormányzati finanszírozású intézmény, hiszen 

ebben látják annak a garanciáját, hogy a döntések nagyobb része helyben, a lakossághoz közel 

születhet meg, és megmaradhat az ellátásuknak ez a széles palettája.   

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Egy hónap elteltével újabb elvonások láthatóak. Kérdése, hogy 

még mindig helytálló-e az a megállapítás, hogy az OEP finanszírozásból a Rendelőintézet 

működése biztosított-e?  

 

Többször megkeresték őket azzal a kérdéssel, hogy a betegbehívó rendszer, a betegelőjegyzés 

működik-e már? Nagyon sokan jelzik, hogy munkahelyükről úgy tudnának eljönni, ha időre 

tudnak érkezni.  
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DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 

Rendelőintézet OEP finanszírozása biztosított. 

 

A második kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy a dolgozóknak igyekeznek minden 

szakrendelésen előjegyzést biztosítani, de sajnos ők vannak kisebbségben. Előnyt élveznek 

továbbá a táppénzesek is. A pályázatban szereplő központi betegelőjegyzési rendszer, amely a 

földszinten került volna kialakításra, nem valósítható meg. Ugyanis kicsi a hely, hiszen a 

beszámolóban említette, hogy 59 ezer beteg fordult meg a szakrendeléseken 2012-ben, és 

ehhez jön a 140 ezer beteg, aki csak a laborban fordult meg. Ez a József Attila utcai épületet 

terheli. Ha reggel azon a tömegen kívül, amely a háziorvosokra várakozik a földszinten, 

megjelenik a többi beteg, aki a szakrendelésekre szeretne időpontot kérni, és egy 

adminisztrátornál bejelentkezik, akkor ugyanott vannak, mintha a szakrendelések előtt 

várakoznának. Ehhez két fő humán erőforrás felvétele kellene, amit a TB finanszírozás nem 

tesz lehetővé. Ez tehát örök probléma, és nem csak náluk, máshol is. Van ahol ez működik, de 

ott sokkal nagyobb előtér, aula áll rendelkezésre.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a beszámolót és az éves munkát is, valóban 

eredményes évet zárt a Rendelőintézet, és nagyon szépen teljesítettek a szakrendelések. 

Sajnos az átlagéletkor itt is magas, főleg a szakrendeléseknél, és bíznak benne, hogy 

haladékot nyer azzal, hogy a nyugdíjazás nem lesz kötelező, illetve lehet választani. Nyilván 

az önkormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni azt a részt, amely nem TB 

finanszírozott, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Rendelőintézet így kerek egész a járóbeteg 

szakellátóval, és az összes többi szakrendelővel együtt, hiszen éppen ebben van az ereje, 

egymást kiegészítik. Gratulál a munkához. Azt szeretné kérni a következő időkre, hogy a 

járóbeteg szakellátó, a reumatológia, a fürdő kihasználására is fokozottabban figyeljen oda az 

intézmény. Úgy tudja, hogy eddig is megtörtént sok minden, de most már szabadon 

megtehetik, hogy hirdetik, hiszen úgy gondolja, hogy nagyon sokan igénybe vennék ezt egyéb 

szolgáltatásokkal kiegészítve. Most már, ha nyugvópontra kerülnek a különböző tulajdoni 

viszonyok, akkor lehet, hogy ismét kombinálni kell az uszodával, a külső termálmedencével a 

működtetés miatt, mert a kihasználtsága lehet, hogy jobb lenne. Biztos benne, hogy többen 

keresnék fel, főleg ha a garanciális javítások megtörténnek, melyre a lépéseket már megtették.  

 

Kérdése, hogy mennyi tartalék pénze van a Rendelőintézetnek erre az évre?  

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Ez a beszámolóban szerepel. Ezek szerint 

4.416.000 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány van, a TB finanszírozású 

szakfeladatoknál 71.297.000 tudatos tartalékolás, amely a bizonytalanságok kiküszöbölésére 

szolgál amiatt, hogy 2-3 hónapos utófinanszírozással dolgoznak, illetve a meghibásodások 

javítási költségeire van félretéve.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ebből a pénzből lát-e lehetőséget Igazgató Asszony, hogy az 

újonnan létesült járóbeteg szakellátóban jelentkező hiányosságokat megszüntessék?  

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Nem, mert ez a TB pénzmaradvány nem 

költhető el másra, mint amire adják, és szigorúan ellenőrzik. Bizonyos összeghatáron belül 

lehet épület karbantartásra fordítani, pl. a tisztasági meszelést ebből oldották meg, mert ez a 

minimumfeltételek része. Az ÁNTSZ a védőnőknél kifogásolta a múlt évben, ezért úgy 

döntöttek, hogy muszáj megcsinálni, ezért megtörtént az egész rendelőintézet újrafestése. A 

rezsiköltségeket is ebből fizetik, de karbantartás, állagjavítás nem lehet benne.   

 



 12 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Melyik jogszabályban van ez rögzítve, hogy mi lehet benne? 

Nem lehetne esetleg az ultrahang készülékre ebből fordítani?  

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Most pontosan nem tudja megmondani, de 

megígéri, hogy utólag tájékoztatást fog adni róla. A hasi ultrahang készülék beszerzése 10-20 

millió Ft közötti. Ha egyszer elromlik, akkor kénytelenek megvenni, mert a munkájukhoz 

szükséges.   

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A beszámoló részletes, mindenre kiterjedően választ kaptak. 

Visszatérve a betegbehívó rendszerre kérdése, hogy pályázati kötöttség nincs a 

megvalósítására?  

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Jelenleg egy adminisztrátorral rendelkeznek, 

mert ez minimumfeltétel, hogy a tüdőgondozóban legyen egy adminisztrátor. Az összes többi 

szakrendelés egy orvos – egy asszisztens felállású. A TB által finanszírozott pénzből nem tud 

felvenni oda még egy embert. Lehetne egy próbát csinálni, hogy hogyan működik, ezt az egy 

adminisztrátort beültetnék, de szerinte káosz lenne. Sajnos a betegek nem ehhez vannak 

szokva, és nem hiszi, hogy ezt megszoknák. Ez bonyolultabb rendszer annál, mint amit 

szerettek volna. Egy olyan rendszer jobb lett volna, mint pl. a bankban, hogy megnyom egy 

gombot, hogy melyik szakrendelésre kíván menni, és húz egy sorszámot, és ott várakozik. 

Azonban ez úgy működne, hogy jelentkezik a beteg annál az egy ablaknál az 

adminisztrátornál, és be kell írni a rendszerbe, és ott kap a beteg előjegyzést is. Működőképes 

a rendszer, ezt ellenőrizték, kipróbálták, de a napi rutinban ez káoszhoz vezetne. Megnézték a 

gyakorlatban, és nagyobb szakrendelőknél úgy működik, hogy akinek van egy-egy óra 

szünete, ahol szakrendelésen nincs rá szükség, az az asszisztensnő beül, és csinálja. Náluk ez 

azért nem oldható meg, mert általában 8-14 óráig mindenkinél szakrendelés van.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Az elhangzottak kiegészítéseként elmondja, hogy a 

TB támogatások jelentős részben valóban címkézve érkeznek, ezt háziorvosi szempontból 

igazolja. Most havi bruttó 50 eFt eszköztámogatást kapnak, amiből csak eszközt 

vásárolhatnak, és számlával el kell számolni vele, és elkülönített számlán is kell kezelni. 

Valóban szűkek a mozgási lehetőségek.  

 

A betegbehívási rendszerrel kapcsolatban az a véleménye, hogy ennél egyszerűbb is létezne. 

Ez kísértetiesen emlékezteti a régi kartonozó rendszerre, ami akadályozta a folyamatos 

munkát. Nem tudja, hogyan lehetne megoldani, hogy a szakrendeléseknek külön betegbehívó 

rendszere legyen. Jelenleg jó pár szakrendelés van, ahol minden gond nélkül lehet időpontot 

kérni még telefonon is. Most ennyi mozgásterük van.  

 

DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató főorvos: Köszöni a kiegészítést. A háziorvosok részére 

biztosított eszköztámogatáshoz hasonlóra vár a járóbeteg szakrendelés 15 éve.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményvezetői 

pályázatának kiírása  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság  

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság is  megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.   

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A pályázati kiírás 8. pontjában az egyik közzétételi helyként 

„KSzK” megjelölés van. Kérdése, hogy ez mit jelent? Kéri, hogy a jövőben hasonló esetben a 

szövegben először előforduló helyen írják ki a teljes nevet, utána alkalmazzák csak a 

rövidítést, ha több helyen is előfordul.  

 

SÁPI ANDRÁS intézményi referens: Ez a www.közigallas.hu, a közszféra állásportálja.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a felvetett javaslattal. Mivel további kérdés, észrevétel 

nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Pocsaji Ildikó képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 9 fő.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 

július 1. – 2018. június 30. közötti 5 év határozott időre 

meghirdeti a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 

Sport és Turisztikai Központ igazgatói álláshelyét a 

határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

http://www.közigallas.hu/


 14 

NAPIREND TÁRGYA:  Tájékoztató a Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi 

működéséről  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság  

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

A civil szervezetek nagyon sok feladatot ellátnak és átvállalnak a várostól, így a nemzetiségi 

önkormányzatok is példaértékűen végezték a munkájukat mind kulturális, mind 

közösségépítés terén, és a románok esetében vallási téren is jelentős munkát végeztek. Úgy 

gondolja, hogy az önkormányzat hálás lehet a nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy ilyen 

korrekt módon együttműködnek a várossal, és átvállalnak feladatokat.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szintén ez a véleménye, és a tájékoztatók is erről tanúskodnak. 

A maga részéről részt vett a Német Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett sváb bálon. A 

Román Nemzetiségi Önkormányzat templom helyreállítására vonatkozó tevékenysége nagyon 

dicséretes. Nagyon aktív a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is, tényleg nagyon sok 

rendezvényük van, ahol igyekeznek az identitásuk megőrzése mellett a város kulturális 

életében is szerepet vállalni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről most senki nincs 

jelen, de ők is aktivizálják magukat.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2013. (II. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  E g y é b    e l ő t e r j e s z t é s e k 

 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A rendelet-tervezetben javaslatot tesz beruházási tanácsnoki 

státusz létrehozására. Úgy gondolták, hogy főleg a beruházásokkal, és legutóbb a 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatban kialakult meglehetősen széleskörű társadalmi vita is arról 

győzte meg, hogy a közvéleményt nagyon érdekli ez a kérdés, és nagyon fontos, hiszen 

érzékenyen érint majdnem mindenkit, a szülőket, gyerekeket. Megfelelően elő kell készíteni 

ezt a kérdést, ezért megérett a helyzet, hogy egy tanácsnoki tisztséget hozzanak létre. A 

tanácsnok társadalmi megbízatású lenne, munkáját társadalmi munkában végzi, ezért juttatást 

nem kap, tehát a költségvetést nem érinti. Hangsúlyt adnak ennek a kérdésnek ezzel is, hiszen 

a város költségvetését jelentős mértékben érinti a gyermekétkeztetés, mert megkapták a 

középiskolákat is e tekintetben, tehát nagyon bonyolult és szerteágazó feladat az óvodától a 

középiskoláig a különböző korosztályok, különböző iskolatípusban tanuló gyerekek 

étkeztetése a térítési díjak beszedésétől a minőség biztosításáig. Ugyanakkor két egyházi 

iskola is működik a városban, ezért is célszerűnek tűnik az összefogás. Már megkezdte a 

tárgyalásokat a közös pályázatról, vagy közös vállalkozásba adásról, de úgy gondolta, ha ezt 

fő feladatként kapja meg egy olyan személy, akinek a gazdasági életben nagyobb gyakorlata 

van, akkor a legjobb megoldást sikerül kiválasztani.    

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a kiegészítésben foglaltaknak 

megfelelően egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.   

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is  

megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolt. A kiegészítésben már 

szerepel a bizottság javaslata is.   

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést, és a kiegészítés szerint egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, 

szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2013. (………...) rendelete: 

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Javaslatot tesz a társadalmi megbízatású beruházási tanácsok 

személyére. Az előbb elfogadott SZMSZ módosítás alapján Barkász Sándor képviselőt 

javasolja megválasztani a képviselő-testületnek 2013. március 1-jétől. Még nem érkezett meg 

a testületi ülésre Barkász Sándor képviselő úr, de reméli, hogy hamarosan megérkezik, 

azonban előzetesen nyilatkozott, hogy vállalja a megbízatást.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS alpolgármester: Barkász Sándor képviselő azzal a kikötéssel fogadta 

el a megbízatást, hogy pénz ne járjon érte, hanem társadalmi munkában szeretné végezni ezt 

feladatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a tanácsnok megválasztására vonatkozó 

javaslatát.   

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete Barkász Sándor képviselőt 

megválasztja társadalmi megbízatású beruházási 

tanácsnoknak 2013. március 1. napjától kezdődően. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

2.) Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság  

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (………...) rendelete: 

 

BÉKÉS VÁROS JELKÉPEIRŐL ÉS A HELYI 

ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  



 17 

3.) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) rendelet módosítása 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (………...) rendelete: 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK 

BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE 

VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL 

szóló 22/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

4.) Köztisztasági rendelet felülvizsgálata 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és a most kiosztott kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és 

végrehajtási rendeletei alapján a köztisztaság fenntartásáról 

szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendeletet 

felülvizsgálja, felkéri jegyzőjét, hogy az erre vonatkozó 

rendelet-tervezetet - a 2013. áprilisi ülésig – terjessze a 

Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet  alkotja:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (………...) rendelete: 

 

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL 

szóló 9/2021. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

5.) Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása 

 

MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság  

megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Örülnek, hogy gyakorló lehetőséget tudnak biztosítani az 

intézmény számára, amely szakmai elismerés is.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2013. (II. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

fenntartói jogokkal felruházott önkormányzata a 

169/2012. (V. 24.) sz. határozatával a Békési Kistérségi 

Óvoda és Bölcsőde számára kiadott egységes 

szerkezetű alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete 

szerinti módosító okirat szerint módosítja. 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a 

Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

fenntartói jogokkal felruházott önkormányzata a Békési 

Kistérségi Óvoda és Bölcsőde számára a határozat 2. sz. 

melléklete szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot 

adja ki. 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Itt ragadja meg az alkalmat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket 

arról, hogy a Baky utcai Fürkész Óvoda építeni fog egy meteorológiai állomást, amit a 

karácsonyi, és egyéb bevételből készítettek. A nyári felújítást követően kívánják átadni, és az 
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ünnepélyes átadásra megkérték Reisz András meteorológust, aki el is vállalta. A pontos 

időpontról majd természetesen hírt adnak.   

 

6.) Dr. Józsa Csaba feladat-ellátási szerződés módosítás iránt benyújtott kérelmének 

elbírálása 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2013. (II. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

hozzájárul Dr. Józsa Csaba egyéni vállalkozó 

háziorvossal 2012. december hó 27. napján megkötött 

feladat-ellátási szerződés módosításához, azzal, hogy a 

háziorvosi feladat ellátását 2013. március 1-jétől a 

SHEN Kft. (székhely: 5630 Békés, Tölgyfa u. 9., 

képviseli: Dr. Józsa Csaba, tevékenységet végző orvos: 

Dr. Józsa Csaba) látja el változatlan feltételekkel. A 

feladat-ellátási szerződés további rendelkezései 

változatlan formában maradnak. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testület 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, aláírására.  

 

Határidő:         értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester 

 

 

7.) KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B energetikai fejlesztési célú pályázatok 

határozatainak módosítása 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.    

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Örül, hogy továbbra is ilyen sok pályázat van, és Mucsi 

András képviselő úr már korábban megjegyezte, és maga is ismételten kéri, hogy a 

pályázatokról, illetve a levezetőkről, projektmenedzserekről adjanak egy bővebb 

összefoglalót.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Jelen esetben már ezt a pályázatot korábban megszavazták, 

most csak módosításról van szó.  
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POCSAJI ILDIKÓ képviselő: Majd amikor nem módosítás lesz, hanem új pályázatoknál 

továbbra is fenntartják ezt a bővebb tájékoztatásra vonatkozó kérést.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.   

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2013.(I. 18.) sz. határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program 

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012-

5.5.0/A kódszámú pályázati kiírásra „Energiatakarékos átalakítás Békés város 

intézményeiben” címmel 

- 2245/1 hrsz Polgármesteri Hivatal főépület Békés, Petőfi u. 2. sz., 

- 2245/1 hrsz Polgármesteri Hivatal konyha Békés, Petőfi u. 2. sz., 

- 2245/2 hrsz Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Békés, Piactér 3. sz., 

- 3444 hrsz Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2. sz. Bölcsőde Békés, Bajza u. 1. sz., 

- 76 hrsz Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 3. sz. Bölcsőde Békés, Rákóczi u. 16. sz., 

- 2365 hrsz Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona Óvoda Békés Korona u. 1. sz., 

- 5377 hrsz Reményhír Intézményfenntartó Központ Epreskerti Óvoda Békés, Móricz Zs. u. 

44. sz., 

- 3922/1 hrsz Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet II. sz. 

Telephelye Békés, Vásárszél u. 2. sz., 

- 52 hrsz Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

Karacs Teréz Intézményegység Alsó tagozat Békés, Rákóczi u. 8. sz., 

épületenergetikai fejlesztésekkel. 

 

2. A beruházás bruttó bekerülési költsége 290.516.967,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 

246.939.422 -Ft, az összköltség 85 %-a. 

A pályázathoz szükséges 15 % saját erőt, bruttó 43.577.545,-Ft-ot Békés Város Képviselő-

testülete az elkülönített számlán lévő pályázati céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2013.(I. 18.) sz. határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program 

„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012-

5.5.0/B kódszámú pályázati kiírásra „a békési Sportcsarnok komplex energetikai fejlesztése” 

címmel 
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- 5612/B/1 hrsz Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

Spotcsarnok Békés, Jantyik u. 23-25. sz. 

épületenergetikai fejlesztéssel megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. 

 

2. A beruházás bruttó bekerülési költsége 99.977.828,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 

84.981.154 ,-Ft, az összköltség 85 %-a. 

A pályázathoz szükséges 15 % saját erőt, bruttó 14.996.674,- Ft-ot Békés Város Képviselő-

testülete az elkülönített számlán lévő pályázati céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

8.) Városüzemeltetési és inkubátorház üzemeltetési szerződések 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.    

 

RÁCZ ATTILA képviselő: Kérdése, hogy módosítottak-e a határozati javaslaton a 

jognyilatkozatok tekintetében? Ugyanis egyszer döntenek az előkészítésről, illetve már rögtön 

a létrehozásról is.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Abban maradtak, hogy nem szükséges módosítani, mert a 

jognyilatkozat az előkészítésre vonatkozik, nem az átalakításra. Megjegyzi, hogy ez is része 

annak a takarékossági intézkedésnek, amiről korábbi napirendi pontnál beszélt, hogy a két 

Kft. egyesülésével, bizonyos feladatok önkormányzathoz átkerülésével jelentős összegeket 

lehet megtakarítani a következő időszakban. Nyilván hosszabb idő kell a munkaszervezet 

felállításához, plusz személyeket nem igényel, mert ugyanazok fogják ellátni a feladatot, de 

anyagilag jobban járunk, illetve irányítás szempontjából is egységes lesz. Bár eddig is jól 

működött a két Kft. együtt.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatokat.   

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő megérkezett, így a 

szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

a) a LISZ Kft-vel az inkubátorház működtetésére 2011. 

szeptember 1-én kötött üzemeltetési szerződést, a 

városüzemeltetési feladatok ellátására pedig 2012. 

június 30-án kötött vállalkozási szerződést közös 

megegyezéssel 2013. március 1 határnappal 

megszünteti és azonos feltételekkel 2013. március 1 – 
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2017. február 28. időtartamra újraköti azokat a Békési 

Kommunális és Szolgáltató Kft-vel, 

b) felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, aláírására. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

a) a Lakásgazdálkodási, Ingatlanközvetítési és Szolgáltató 

Kft-nek a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft- be 

történő beolvadással való megszüntetésének 

előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételével 

egyetért,  

b) felkéri az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőit, a 

beolvadás előkészítéséhez szükséges intézkedések 

megtételére,  

c) felhatalmazza polgármesterét, a szükséges tárgyalások, 

egyeztetések lefolytatására és a szükséges 

jognyilatkozatokat megtételére. 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

a) 2013. március 1-jétől, a LISZ Kft-nél városüzemeltetési 

feladatokat ellátó 6 fő továbbfoglalkoztatásáról, 

létszámbővítéssel az Önkormányzat saját keretein belül 

gondoskodik, 

b) elrendeli az Önkormányzat engedélyezett 

létszámkeretének 6 fő státusszal történő növelését, 

azzal, hogy az Önkormányzatnál továbbfoglalkoztatott 

munkavállalók bérének és járulékainak fedezetére a 

Képviselő-testület 2013. évre jóváhagyott 

költségvetésben 11.704 EFt-ot csoportosít át a 

zöldterület kezelés szakfeladat terhére, 
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c) felhatalmazza polgármesterét a szükséges munkajogi 

jognyilatkozatok megtételére.  

d) felkéri polgármesterét, hogy a soron következő ülésre 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítását terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő:  értelem szerint  

  beszámolásra: 2013. márciusi testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

9.) Békés-Ferment Kft. jogutód nélküli megszűnésének és végelszámolásának 

kezdeményezése 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2013. (II. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés 

Város Önkormányzata, mint a Békés - Ferment Kft. 

tagja nevében – a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény 66. § b) pontjában, valamint a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint – javaslatot tesz a Békés 

- Ferment Kft. (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) jogutód 

nélküli megszüntetésére, egyidejűleg Békés Város 

Önkormányzata nevében kezdeményezi a Békés - 

Ferment Kft. végelszámolását.  

2. Békés Város Önkormányzata felkéri polgármesterét, 

hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 

kezdeményezze a Békés-Ferment Kft. Taggyűlésének 

összehívását, egyidejűleg felhatalmazza a határozatban 

foglaltak Taggyűlésén történő képviseletére, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

10.) Árvízvédelmi körtöltés tulajdonjogának megszerzése 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra 

alkalmasnak tartotta.     
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2013. (II. 28.) határozata: 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Ptk. 

121. §-a alapján kezdeményezi a Békés, zártkert 9639 

helyrajzi számú, kivett töltés megnevezésű, 1564 m2 

területű ingatlan vonatkozásában az elbirtoklási per 

megindítását, tekintettel arra, hogy az ingatlant Békés 

Város Önkormányzata 15 évet meghaladóan, 

szakadatlanul, üzemeltette és folyamatosan, 

megszakítás nélkül sajátjaként kezelte.  

2. Békés város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

Határidő:   értelem szerint 

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

 

 

11.) Településrendezési eszközök módosítása 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta.    

 

Megjegyzi, hogy jó lett volna egy térképvázlatot is mellékelni az előterjesztéshez.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Legközelebb majd figyelembe veszik ezt is hasonló 

előterjesztéseknél.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön szavazásra bocsátja az előterjesztett 

határozati javaslatokat.   

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a 

településrendezési eszközeit a békési 6929/10 helyrajzi 

számú területet érintően, a jelenlegi erdő, művelési ágú 

terület, beépítésre szánt minősítésének módosítása 

érdekében. 

Határidő:  2013. áprilisi képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a 

Dánfoki Ifjúsági Tábor, békési 6929/50 helyrajzi számú 

területen lévő gazdasági erdő művelési ágát, jóléti erdő 

művelésre. A művelési ág megváltoztatása érdekében a 

Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2013. áprilisi képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. Rendelet 3.§-a felhatalmazása alapján úgy dönt, 

hogy a településrendezési eszközök folyamatban lévő 

módosításával kapcsolatosan nem tartja indokoltnak a 

környezeti vizsgálat elkészítését, tekintettel arra, hogy az 

előzetes egyeztetés és az elkészült eszközök véleményezése 

során egyetlen szakhatóság vagy hatóság, illetve érdekelt 

sem jelezte a környezeti vizsgálat elkészítésének 

szükségességét. 

 

Határidő:  2013. áprilisi képviselő-testületi ülés 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2013. (II. 28.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a 

településrendezési eszközeit a békési 0109/22 és 0109/12 

helyrajzi számú területet érintően, a jelenlegi 

mezőgazdasági övezetből különleges külszíni bánya 

minősítésének módosítása érdekében. 

 

Határidő: 2013. áprilisi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 46/2013. (II. 28.) 

határozatával elrendelt   z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 

ülésterem elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  

 

A zárt ülés befejezése után bejelenti, hogy a képviselő-testület  n y í l t   ülésen folytatja 

munkáját a bejelentések, interpellációk tárgyalásával.  

 

Interpellációkra adott válaszok: 

 

1. Mészáros Sándor képviselő interpellációjára adott válaszok:  

 

1. Padok kihelyezése a Drága utca és a Fürdősétány sarkán lévő háromszögben 

2. Petőfi utca, Görbe utca kereszteződésének feltöltése 

3. Malomasszonykerti ivóvízvezeték ügye 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A válaszokat elfogadja. Annyi megjegyzése van, hogy a 

Rákóczi u. 3. előtt még a kis fák nem lettek kiszedve, illetve újabb kis ágacskák lettek 

beültetve.  

 

2. Pocsaji Ildikó képviselő interpellációjára adott válasz:  

 

1. Kossuth utcai artézi kút 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A választ elfogadja, és várja a folytatást. 

 

3. Rácz Attila képviselő interpellációjára adott válaszok:  

 

1. Tarhosi ingatlan hasznosítása 

2. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

RÁCZ ATTILA képviselő: A válaszokat elfogadja.  

 

4. Szalai László képviselő interpellációjára adott válaszok:  

 

1. Köztisztasági rendelet felülvizsgálata 

2. Mátyás Király utcai  belvízelvezető árkok takarítása 

3. Tárház utca kátyúzása 

4. Dánfoki járdaépítés 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a válaszokat.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: A válaszokat elfogadja.  
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5. Mucsi András képviselő interpellációjára adott válasz:  

 

1. Lámpatest cseréje a Soványhát u. 9. szám előtt 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megkérdezi a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: A választ elfogadja.  

 

  

B e j e l e n t é s e k    -    i n t e r p e l l á ci ó k : 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: 1. A Rákóczi utca 3. számú ingatlan előtti közterületre 

engedély nélkül telepített bokrok továbbra is ott vannak, ezt jó lenne mihamarabb orvosolni. 

 

2. A Libazug utcában korábban elhelyezett fekvőrendőr elég alacsony, máshol magasabbak. 

Nem lehet ezt is megemelni?  

 

3. Megfontolásra javasolja, hogy a Libazug utca elején az egyirányú táblát a volt MHSZ 

épülete utáni szakaszra tegyék ki, ugyanis nagyon sokan közlekednek arra az ott lévő hentes, 

és gyógyszertár miatt, és ne kelljen nekik emiatt kerülgetni.   

 

4. A Zsilip utca Tátra utca felőli végét jó lenne kővel felszórni május végéig, amennyiben a 

költségvetés engedi.  

 

5. Több lakos megkereste azzal a gonddal, hogy hétvégeken nincs gyógyszertári ügyelet 

Békésen. Az orvosi ügyeleten azt mondták, hogy Békésen nincs nyitva gyógyszertár, nincs 

ügyelet, menjenek be Békéscsabára. Kérdése, hogy van ügyelet, vagy nincs? 

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő, háziorvos: Délelőtt 2 órát, és délután is 2 órát tartanak 

ügyeletet a gyógyszertárak, a beosztás megtalálható a Békési Újságban. Folyamatos 

gyógyszertári ügyelet valóban nincs. Életmentés esetén a gyógyszerész teljesen önként 

bemegy Békéscsabára, ha nem életmentésről van szó, akkor a betegnek kell bemenni 

Békéscsabára a gyógyszerért, ha nem abban a kétórás időintervallumban akarja kiváltani a 

gyógyszert.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Köszöni a választ, erre nem is kér írásos választ, mert 

most megkapta.  

 

6. Megkeresték Csatárkertről, hogy a 61-es szektor térképszelvény 2921. szám részben van 

egy gát, amit 1901 óta szolgalmi út bejegyzéssel használtak. Most ott vett valaki egy tanyát, 

és önhatalmúlag lezárta a partot (a gát tetejét mindenféle gallyakkal, akadályokkal telerakta), 

emiatt az ott érintett mintegy 6-8 kerttulajdonos nem tudja megközelíteni a saját kertjét, mert 

csak a partról tudnának bemenni. Kérdése, hogy van-e joga a tanyatulajdonosnak elzárni a 

partot? Sem a kerttulajdonosok, és szükség esetén a mentő, tűzoltóság, rendőrség sem tud 

bemenni emiatt.  

 

POCSAJI ILDIKÓ képviselő: A Gorkij utcai otthonház környékén élő lakók jelezték, hogy 

félnek az egyik, az otthonházban lakó gyermektől, mert életveszélyesen fenyegeti őket, késsel 

járkál. Talán a rendőrségnek kellene jelezni ezt a problémát.  
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2. A Kossuth u. 36/1. szám előtti aszfaltozott járdának a kanyarban lévő 2-3 méteres szakasza 

folyamatosan süllyed a kerítés felé, ezáltal a gyalogosok esőzéskor nem tudnak rajta 

közlekedni, kénytelenek kimenni a kerékpárútra. Kéri a kijavítását.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: 1. Nem saját maga részéről tapasztalta, mert a hivatal dolgozói 

mindig rugalmasan álltak hozzá a kéréseihez, de már az előző testületi üléseken tapasztalta, 

hogy volt egy képviselő, aki adatokat kért az egyik intézménytől. Kérdése Jegyző Asszonytól, 

hogy ez hogyan van szabályozva? Hol, milyen úton-módon lehet adatokat kérni, milyen 

információhoz lehet hozzájutni? Ez csak betekintési jogot jelent? Más adatot lehet-e kérni? 

Mennyi az átfutási ideje? Tehát ami ezzel kapcsolatos, hogy legyenek tisztában vele, ne 

okozzon problémát senkinek a jövőben sem.   

 

2. A Vásárszél u. 4. szám előtt van egy rövid, kb. 50 méteres szakasz, ahol még kővel sincs 

felszórva az út, és esőzéskor felázik, nem tudnak rajta közlekedni a járművek, pl. a mentő sem 

tud bemenni. Kohósalakkal, vagy kőtörmelékkel fel tudnák-e szórni, hogy esős időben is 

járható legyen ez az útszakasz? Továbbá mutatták az ott lakók, hogy van ott két fedett 

árokrész az emeletes házak felől, és még hűvös időjárás esetén is eléggé büdös volt a víz, 

ezért felmerül a gyanú, hogy illegális szennyvízvezeték van belekötve. Kéri, hogy ezt is 

vizsgálják meg.  

 

3. Többen jelezték, hogy egyes helyeken elég magasak az útpadkák, emiatt megáll az úton a 

víz, és így az út is hamarabb tönkremegy. Kérdése, hogy a város tulajdonában lévő gréderrel, 

amely tudomása szerint bérbe van adva, lesz-e lehetőség az útpadkák lenyesésére, javítására?      

 

4. Most, a tél vége felé előjöttek az úthibák, és sok helyen lehet látni kátyúkat, gödröket. 

Legutóbb a Gagarin és a Kubikos utcáról jeleztek problémát, de akármerre járnak a városban, 

az aszfaltozott utakon is rengeteg a kátyú, pl. a Fáy utcán is. Kérdése, hogy mikor kerül sor a 

kátyúk kijavítására?  

 

VÁMOS LÁSZLÓ képviselő: Szintén csatlakozik a kátyúzási gondokhoz. Kéri, hogy a 

Műszaki Osztály mérje fel, hol vannak ilyen problémák, melyek jórésze ismeretes is előttük.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Általánosságban véve elmondja, hogy holnaptól beindul a 

Startmunka program, melynek része részben a padkázás, kátyúzás és egyéb olyan 

munkálatok, amelyek az amortizáció miatt feltétlenül szükségesek. Ettől függetlenül kéri a 

képviselőket, hogy ők is jelezzék, hol szükségesek javítások. A téli időszakban valóban 

nagyon tönkrementek az utak. Tavaly jelentős mennyiségű kohósalakot szórtak ki, de jórészét 

kiverik a járművek kerekei. Bár nem a lakosság feladata, de kis odafigyeléssel mindenki 

kiegyengethetné a maga előtti útszakaszokat, visszagereblyézhetné a salakot, amit nagyon 

sokan meg is tesznek.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Kapcsolódva az előbb mondottakhoz megjegyzi, hogy 

bizony a régi időkben, amikor nem voltak sem aszfaltozott, sem kővel felszórt utak, a tél vége 

felé mindenki kiegyengette az utat az ingatlana előtt. Akkor még más volt az emberek 

hozzáállása.  

 

MUCSI ANDRÁS képviselő: Kifogásolja, hogy úgy döntenek 150-200-300 milliós 

pályázatokról, hogy minimális információval rendelkeznek róla. A Megyei Önkormányzat 

fénykorában az ilyen nagyságrendű pályázatoknál minimum 10 oldalas projekt összefoglalót 

terjesztettek a képviselők elé, hogy tudják miről van szó. A maga részéről mindig támogatja 
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ezeket a pályázatokat, de kéri, hogy egy részletesebb projekt összefoglalót kapjanak mindig a 

képviselők, mert a jelenlegi előterjesztések színvonala kifogásolható ebből a szempontból.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Biztos, hogy van ebben igazság, de vannak olyan pályázatok, 

amelyeket többször tárgyalnak, és mire szavaznak, kikristályosodik, de jogos az észrevétel, 

hiszen minden pályázatot mindenki megszavaz, csak jó lenne róla tudni bővebben. Erre a 

jövőben felhívja a figyelmet. Papírtakarékossági szempontból esetleg elektronikus 

elérhetőséget kell biztosítani a pályázatok részletes megismerésére.  

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: A papírtakarékosság kapcsán merült fel benne, hogy pl. 

egy testületi ülés anyaga minimum 50 lapból áll egy képviselőnek, de nagyobb anyagok akár 

100 lapból is állhatnak. Ha figyelembe veszik, hogy ezt megküldik a külsős tagoknak, egyéb 

meghívottaknak is, akkor ez jelentős papírfelhasználással, kiadással jár. Kérdése, hogy nem 

lenne olcsóbb, ha laptopokat venne az önkormányzat? Ez egyszeri befektetés lenne, ami 

később megtérülne. Nem kellene új, jó állapotú használt laptopokat is lehet már kapni, 

amelyek egy-két ciklust kibírnának.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Nem beszélve arról, hogy nem kellene pénteken a hivatali 

gépkocsivezetőnek körbejárni a várost, bár úgy gondolja, hogy a külsős bizottsági tagoknak 

nem vennének laptopot. Ez komoly feladat, és ráadásul most már egyedül is van a sofőr, 

hiszen a másik gépkocsit a sofőrrel együtt átadták a járásnak. Bár biztos, hogy új szemlélet 

lenne szükséges az elektronikus formához, mert nem lehet lapozgatni, megjegyzéseket írni az 

előterjesztésekre, mint a papír alapúra. Korábban volt olyan elképzelés, hogy CD-n kapják 

meg a testületi anyagokat, de ez nem valósult meg.  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Március 15-én a Békés Megyei Közgyűléssel 

közösen tartják az ünnepséget Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban a Megye 

kérésére. Mindenkit szeretettel várnak.  

Március 23-án B. Szabó Imre emlékkonferencia lesz.  

A kitüntetési javaslatokat március 11-ig várják a díszpolgári és a Békés Városért kitüntető 

címekre.          

Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját, 

a képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

K. m. f. 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   
 


